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Yhteisvastuulla tukea vanhemmuuteen
Yhteisvastuukeräys
Kotka-Kymin seurakunnassa
Su 2.2. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa.
Yhteisvastuukeräyksen avausmessu Langinkosken kirkossa. Pyhäkoulu. Messun jälkeen
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuu-info Toivonsalissa.
To 12.3. klo 18 Yhteisvastuukonsertti Kotkan
kirkossa. Konsertissa esiintyy Kotka-Kymin
seurakunnan työntekijöitä.

Yhteisvastuukeräys
Pyhtään seurakunnassa
Su 2.2. klo 11 Yhteisvastuun aloitusmessu
Siltakylän seurakuntatalossa.
Aloitus klo 9.30 aamupalalla, klo 10.15 Yhteisvastuun esittely, messu klo 11.

Kirkon

Yhteisvastuukeräys tukee tänä
vuonna vanhemmuutta. Keräyksellä halutaan nostaa esiin vanhemmuuden haasteet
sekä lasten ja nuorten tarpeet turvalliseen
aikuiseen.
Keräyksen tuotto käytetään toimintaan,
jolla tuetaan lapsen ja vanhemman välistä
suhdetta muun muassa yhteisen tekemisen kautta. Erityisenä kohderyhmänä ovat
alakouluikäisten lasten perheet. Valtakunnallisena kumppanina ovat Mannerheimin
Lastensuojeluliitto ja Pelastakaa Lapset ry.

“

Keräyksen tuotto käytetään toimintaan, jolla tuetaan lapsen ja vanhemman välistä suhdetta muun
muassa yhteisen tekemisen kautta.
Vapaaehtoisia lipaskerääjiä
Yhteisvastuukeräys käynnistyy sunnuntaina 2. helmikuuta ympäri Suomen. Kotkassa
keräys käynnistetään 2.2. klo 10 messussa
Langinkosken kirkolla. Messun jälkeisillä
kirkkokahveilla Toivonsalissa pidetään Yhteisvastuuinfo.
Pyhtään seurakunnassa Yhteisvastuun
aloitusmessua vietetään su 2.2. klo 11 alkaen Siltakylän seurakuntatalossa.
Yhteisvastuukeräystä järjestetään Kotkassa muun muassa perinteisillä lipaskeräyksillä. Kerääjiä on ainakin K-citymarketissa,
Primassa, Karhulan S-marketissa ja Karhuvuoren S-marketissa. Pyhtäällä lipaskeräykset järjestetään Siltis-kaupan pihalla
perjantaina 13.3. ja lauantaina 14.3. sekä
huhtikuussa perjantaina 24.4. ja lauantaina 25.4.
– Lipaskeräykseen tulee tänäkin vuon-

na lukuisa joukko vapaaehtoisia kerääjiä,
kiittelee diakoniatyön työalavastaava Elina
Virmakoski Kotka-Kymin seurakunnasta.
Kotka-Kymin seurakunnassa ohjelmassa on
muun muassa Yhteisvastuukonsertti Kotkan kirkossa 12.3. klo 18. Konsertissa esiintyy Kotka-Kymin seurakunnan työntekijöitä.
70 vuotta Yhteisvastuuta
Yhteisvastuukeräys viettää tänä vuonna
70-vuotisjuhlaa, sillä keräykset alkoivat
vuonna 1950. Yhteisvastuukeräys on kirkon
vuosittainen suurkeräys. Se auttaa hädänalaisia Suomessa ja kehitysmaissa.
Tänä vuonna Yhteisvastuukeräyksellä autetaan vanhemmuuden tukemista kolmella
tavalla. Noin viidennes tuotoista annetaan
Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja Pelastakaa Lapset ry:n toimintaan. Toinen
viidennes käytetään paikalliseen avustustoimintaan seurakuntien kautta. Loput eli
noin 60 % ohjataan kansainväliseen apuun
Kirkon Ulkomaanavun kautta. Myös kansainvälisessä avussa keräysvarat käytetään
vanhemmuuden tukemiseen.

Yhteisvastuun lipaskeräykset Siltis-kaupan
pihalla perjantaina 13.3. ja lauantaina 14.3.
Sekä huhtikuussa perjantaina 24.4. ja lauantaina 25.4. jaossa tunnin vuoroja.
Ilmoittaudu kerääjäksi
p. 044 743 1105 / Anne Koskinen

Lahjoita Yhteisvastuukeräykseen
Lahjoittamalla Yhteisvastuukeräykseen
olet mukana tarjoamassa valoisamman
huomisen eri tavoin elämässään ahdinkoon joutuneille lähimmäisillesi.
Yhteisvastuukeräykseen voit lahjoittaa
lipaskeräykseen, Yhteisvastuu-tapahtumissa tai
Soittamalla
0600 1 5005 (5,09 € / puh+pvm)
0600 1 7010 (10,26 € / puh+pvm)
0600 1 7020 (20,28 € / puh+pvm)
Tekstiviestillä
Lähetä tekstiviesti numeroon 16588
Kirjoita viestikenttään
APU5 (5 €)
APU10 (10 €)
APU20 (20 €)
Mobiililahjoitus
•MobilePay 85050
•Siirto 040 700 9902
Suorat tilinumerot
•Aktia FI82 4055 0010 4148 41
•Nordea FI16 2089 1800 0067 75
•Pohjola pankki FI14 5000 0120 2362 28
Keräyslupa
RA/2019/704,
voimassa
1.9.2019-31.8.2020, Manner-Suomi, myöntänyt Poliisihallitus 23.8.2019.

Papin käteen saa tarttua

Sanan ja rukouksen
ilta 9.2. Langinkoskella
Sanan ja rukouksen iltaa vietetään sunnuntaina 9.2. klo 18 Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Kahvit juodaan klo 17.30 alkaen.
Illan teemana on Mitä Jeesus minulle merkitsee.
Vierailijana on Pertti Arvaja, liikunnanopettaja ja jääkiekkoilija (seurat JYP, HJK,
Jokerit ja Kiekko-Reipas Lahti. Jokereissa
SM-kultaa 1973 ja hopeaa 1971).
Arvaja on 43-vuotias, Nastolan kunnanvaltuustossa ja Lahden kaupunginvaltuustossa. Nastolan kirkkovaltuustossa hän on
ollut kymmeniä vuosia ja nyt Lahden yhteisessä kirkkovaltuustossa ja Nastolan
kirkkoneuvostossa.
Illan ohjelmassa on laulua, musiikkia, opetusta, puheenvuoroja ja rukouspalvelu.

Kotka-Kymin seurakunnan kolme uutta pappia Verna Kirjavala, Kaiju Neiglick ja Juha Ropponen kertovat
tekevänsä työtään seurakuntalaisia varten. Kuva: Heidi Nevalainen

Pöydän ääressä on kolme pappia, mutta kol-

me melko erilaista työtä. Yksi on esimiestyössä, toinen työskentelee nuorten kanssa ja
kolmas tekee sairaalasielunhoitoa. Mikä heitä
yhdistää?
– Ihmisten kanssa toimiminen, tukena ja rinnalla kulkeminen, tiivistää Verna Kirjavala.
Kirjavala aloitti tämän vuoden alussa Kotka-Kymin seurakunnassa kasvatuksen pappina. Hänen työnsä pääpaino on rippikoulun
käyneissä nuorissa.
– Ajattelen, että tarjoan nuorille mahdollisuuksia pohtia elämää ja löytää suuntaa.
Kirjavala toivoo, että nuoret löytävät seurakunnasta myös turvaa. Nuorten elämässä
huolettaa etenkin kiusaaminen.
– Siihen puuttuminen ja sen näkeminen on
vaikeaa, koska kiusaaminen on usein piilossa.
Toivon, että meillä kenenkään ei tarvitse tuntea olevansa muita huonompi.
Hätää, yksinäisyyttä ja naurua
Nuorten kanssa auttaa, jos on persoonana
helposti lähestyttävä. Se on tarpeen myös sairaalasielunhoidossa, tietää Kaiju Neiglick. Hän
aloitti sairaalapastorin sijaisena Kotka-Kymin
seurakunnassa tammikuun alussa.
– Työ on rinnalla kulkemista, potilaiden kohtaamista ja tukemista heidän hädässään ja
tuskassaan.
Lisäksi sairaalapastori tekee työtä vanhusten
hoivakodeissa. Neiglickiä huolettaa vanhusten
yksinäisyys, kun ystäviä ei ehkä enää ole tai
liikkuminen rajoittaa tapaamisia. Yksinäisyys
nousee esiin sairaalassakin.
– Monesti sairaalassa on eristäytyneenä. Läheiset tai ystävät eivät ehkä tohdi tulla, kun
eivät tiedä, miten pitäisi käyttäytyä, jos vaikka
on vakavakin sairaus.
Sairaalapastorin työ voi vaikuttaa surun täyteiseltä, mutta Neiglick vakuuttaa, että iloakin on. Etenkin vanhusten kanssa usein nauretaan, kun muistellaan elettyä elämää.
– Ja kyllä muutenkin. Kun ihminen kärsii ja
on tuskaa, jopa siinä kärsimyksen hetkellä voi
potilaalta tulla hyvä vitsi. Sitten nauretaan ja
herskytetään kyyneleet silmissä.

Papinkin akut on ladattava
Neiglick myöntää, että työ kuormittaa ja akkuja täytyy ladata. Hän kokeili aiemmin ratsastuskursseja ja totesi, että hevosen selässä
ei ehtinyt ajatella muuta kuin kyydissä pysymistä. Verna Kirjavala puolestaan alkaa pian
treenata kolmen viikon pyhiinvaellusmatkaa
varten.
Kolmantena pöydässä istuva Juha Ropponen
irtaantuu työasioista viimeistään, kun oman
veneen keula suuntaa kesämökille Haminan
saaristoon. Ropponen aloitti marraskuussa
Kotka-Kymin seurakunnassa pappien esimiehenä.
– Kuulin, että tittelini on johtava pastori, mutta ajattelen, että olen kannustava pastori.
Yritän tehdä resursseja ja mahdollisuuksia, ja
auttaa, jos vain voin.
Kaipuu takaisin Kymenlaaksoon
Kirjavalalle ja Neiglickille Kotka on kaupunkina uusi. Ropposelle Kotka on synnyinkaupunki, johon hän palasi 30 Helsingissä kuluneen
vuoden jälkeen.
– Mietimme vaimon kanssa, että eläkepäivinä
muutamme Kotkansaarelle. Sitten huomasin,
että täällä oli paikka auki. Pohdin sitä ensin
kaksi viikkoa mielessäni ja sen jälkeen kysyin
rouvalta. Hän ei pohtinut kahta viikkoa.
Verna Kirjavala työskenteli aiemmin Elimäellä ja viihtyi hyvin. Puolisokin on Kymenlaaksosta kotoisin, ja molemmille tuli kaipuu takaisin Kymenlaaksoon.
Kaiju Neiglick päätyi Kotkaan kiinnostavan
työn takia ja toivoo loksahtavansa mukaan
seurakuntaan, tasavertaisena seurakuntalaisten kanssa.
Kaikkien kolmen toiveissa on, että seurakuntalaiset uskaltaisivat tulla keskustelemaan
asiasta kuin asiasta.
– Meillä on sen takia kaksi kättä ja hihaa,
että meihin on helpompi tarttua kiinni, toteaa
Ropponen.

Tuomasmessu
Kotkan seurakuntakeskuksessa 16.2.
Tuomasmessua vietetään Kotkassa sunnuntaina 16.2. klo 18 Kotkan seurakuntakeskuksessa.
Tuomasmessu on avaran hengellisyyden
luterilainen messu, jossa yhdistyvät arkiseen elämään liittyvät kysymykset ja
rukoukset, vanhan kirkon traditio sekä
mukaansatempaavat tuomaslaulut ja
virret.
Tuomasmessu hakee ajassa olevia tapoja
ilmaista pyhän läsnäoloa ja auttaa ihmisiä löytämään hengellisyytensä arjessa
ja juhlassa. Messu yhdistää eri tavoin
ajattelevia kristittyjä ja rohkaisee avaraan, itseä ja toista armahtavaan uskoon.
Tuomasmessun aiheena Kotkassa on
”Minun tarinani”. Musiikista illassa vasta kanttori Jenny Kallberg ja Lauluämpäri. Kolehti kerätään Yhteisvastuulle. Esirukouspalvelu on myös illassa tarjolla.
Messun jälkeen iltakahvit ja -teet.

Vauvavirsilaulu ryhmä aloittaa
helmikuussa Kotkassa

Päivä- ja perhekerhot
aloittavat Pyhtäällä
kevätkauden
Päivä- ja perhekerhot aloittavat toimintansa 27.1. alkavalla viikolla.
Perhekerhot kokoontuvat Siltakylässä
maanantaisin (omatoiminen) klo 9-12 ja
keskiviikkoisin klo 9-11, Kirkonkylässä
torstaisin klo 9.30-11.30. Päiväkerhojen
kerhoajat ovat samat kuin syyskaudella.
Siltakylässä päivä- ja perhekerhot kokoontuvat uudessa seurakuntatalossa.
Päiväkerhopaikkoja voi kysellä laura.
honkala@evl.fi Tervetuloa kerhoihin!

Vauvavirsilaulu -ryhmä
aloittaa Kymin kirkolla
helmikuussa.

Kotka-Kymin seurakunnassa aloittaa uusi
vauvavirsilaulu-toimintamuoto. Vauvavirsilaulun toimintaidea on lähtöisin Tanskasta, jossa se on saavuttanut suuren suorion.
Tanskassa toiminta tunnetaan nimellä
Babysalmesang.

Nyt tämä vauvoille tarkoitettu virsilaulutoiminta rantautuu myös Kotkaan. Vauvavirsilaulu koostuu laulamisesta, vauvan
hellimisestä ja yhdessä vauvan kanssa
liikkumisesta kirkkotilassa, ihmettelystä ja
elämyksellisyydestä ja pyhyyden kosketuksesta. Vauvavirsilaulussa tutustutaan myös
erilaisiin soittimiin ja niiden muodostamiin
ääniin ja musiikin rytmiin.

Ryhmään otetaan mukaan 1-8 kuukauden
ikäisiä vauvoja huoltajan kanssa. Ryhmä
kokoontuu keskiviikkoisin klo 13 Kymin
kirkolla 5.2.2020 alkaen. Vauvavirsilaulun
kevätjuhlaa vietetään 6.5. Ryhmään mahtuu mukaan 8 vauvaa. Ryhmään ilmoittaudutaan (ke-to klo 12-13) Kirsi Tuomiselle
kirsi.tuominen@evl.fi tai 044 725 9132 tai
Susanna Hauerille susanna.hauer@evl.fi tai
044 752 9496.

Laululautta, musiikillinen leikkihetki kokoontuu kevätkaudella Kirkonkylän seurakuntatalolla 20.2., 2.4. ja 7.5. klo 17,
ennakkoilmoittautuminen laura.honkala@evl.fi

Pyhtään seurakunnan
kirkkoherranviraston
uudet aukioloajat ja paikka
Kirkkoherranvirasto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin klo 9-15 ja torstaisin
klo 11-17.
Kirkkoherranvirasto ja seurakunnan
toimistot löytyvät uusista tiloistamme
Motellikuja 4, 2.kerros.
Puhelin: 044 743 1040 tai sähköposti:
pyhtaa.kirkkoherranvirasto@evl.fi.

Parisuhteen talviuni katkeaa kevään kokoontumisissa
Etelä-Kymenlaakson

perheasianneuvottelukeskuksen perheneuvojat järjestävät keväällä
Piristystä parisuhteeseen -iltoja. Kokoontumiset on tarkoitettu pariskunnille, jotka haluavat kehittää vuorovaikutustaitojaan ja oppia
ymmärtämään sekä itseä että puolisoaan paremmin. Aiheita käsitellään alustusten, parija pienryhmäkeskustelujen sekä toiminnallisten menetelmien avulla.
– Kuulen usein, että arjen pyörittäminen tuntuu vievän kaikki voimat. Aikaa tai voimia ei
riitä kumppanin kohtaamiseen, suhteeseen
alkaa kasvaa puhumattomien asioiden muuri
ja arkielämän raiteet lähtevät kulkemaan eri
suuntiin. Suhteeseen alkaa kehittyä tilanne,
jossa ei paljoa puhuta eikä pussata. Voi tun-

tua, että suhde on ollut ikään kuin talviunessa ja jotain pitäisi keksiä, toteaa Kotka-Kymin
seurakunnan perheneuvoja Terhi Ruokonen-Jalo.
Yksi mahdollisuus on lähteä hakemaan piristystä parisuhteeseen perheasianneuvottelukeskuksen kevään kokoontumisista. Illoissa
keskitytään suhteen peruskysymyksiin: tunteisiin, vuorovaikutukseen, seksuaalisuuteen,
jaksamiseen ja vanhemmuuteen.
Ryhmä kokoontuu joka toinen tiistai-ilta
28.1.–7.4. klo 18–19.30 Perheasian neuvottelukeskuksessa Kotkan keskustassa. Ryhmän
ohjaajana toimii perheneuvoja Terhi Ruokonen-Jalo. Lisätiedot ja ilmoittautuminen kurssille ma-to klo 9-12 puh. 040 196 7509.

Kai Takkula Pyhtäälle papiksi

Mahdollisuuksien
ikkuna -messua
tekemään

Kai Takkula toimii seurakuntapastorin sijaisena syksyyn asti Pyhtään seurakunnassa.

Kai Takkula aloitti Pyhtään seurakunnassa

pappina Tanja Roihan osittaisen virkavapaan
sijaisena. Takkula työskentelee Pyhtäällä elokuun loppuun asti.
- Olen syntyisin Kihniöltä ja käynyt kouluni Elimäellä ja varusmiesajan Korialla.
Ensimmäinen kesätyöpaikkani oli Mustilan
puutarhoilla ja Kouvolan Sanomissa olin opiskeluaikana kesätoimittajana. Teologiksi valmistuin 1986 Helsingistä.
Tutkielman tein profeetta Jesajan teksteistä,
kun pääaineeni oli Vanha testamentti ja raamatuntulkinta, kertoo Kai Takkula.
Hän jatkoi opiskelua ortodoksikirkon oppilaitoksessa Leningradissa. Opintojen jälkeen
Takkula työskenteli Kirkon ulkomaanavussa
neljä vuotta muutoksen aikana järjestelemässä inkeriläisseurakuntien ja Viron kirkon
avustustyötä.

veluksessa, toteaa Takkula.
Työuransa pääosan Takkula on tehnyt kirjallista työtä kääntäjänä ja kustannustoimittajana.
- Kaikki suomennokseni ovat olleet kristillisiä,
ja olen kääntänyt useita Raamatun suurteoksia.
Mieluisin työni on ollut vuonna 2018 valmistunut, 3000 sivun laajuinen Sana elämään
–raamattukommentaari. Projektin toteutus
kesti neljä vuotta.
Kai Takkula asuu Pyhtäällä Harjunkylässä Tammijärven ja Kymijoen länsihaaran lähimaisemissa.
Kirjallisten töiden aikana Takkula toivoi monesti, että joskus avautuisi tilaisuus palvella
seurakuntatyössä. Nyt tällainen mahdollisuus
avautui Pyhtäällä, Takkulan kotiseurakunnassa.
Kai Takkula vihitään papiksi tammikuun lopussa Mikkelissä.

- Koen olevani ekumeeninen kristitty, niin että
olen ortodoksikirkossa yhtä kotonani kuin luterilaisessa tai vapaiden suuntien jumalanpal-

Keskiviikon keitokset - yhteisöllinen ruokailu
alkaa Pyhtäällä
Työpäivän jälkeen kotiin - eikä kaapissa
ruokaa? Lapsilla nälkä? Haluat ruokailla
seurassa? Mikä avuksi?

Tarjolla on maittavaa kotiruokaa edulliseen hintaan. Ruokailu maksaa 3 € aikuisilta ja alle 10-vuotiaat lapset ilmaiseksi.

Meillä on siihen ratkaisu: Keskiviikon keitokset! Seurakunta ja vapaaehtoiset järjestävät ensimmäisen kaikille avoimen
ruokailun 5.2. klo 17 Siltakylän uudessa
seurakuntatalossa.

Ruokailua jatketaan kerran kuukaudessa. Seuraa ilmoittelua seurakunnan kotisivuilta ja kirkollisista ilmoituksista.

Syksyllä hahmottelimme uudenlaista
messutoimintaa valmistuvaan Siltakylän seurakuntataloon. Seurakuntatalo on
nyt virallisesti siunattu ja on aika tarttua
työhön!
Yksi unelmistamme oli järjestää
yhteisöllinen ilta kerran kuussa Siltakylässä. Tämä ilta muotoutui Mahdollisuuksien ikkuna -messuksi, joka järjestetään
joka kuun ensimmäisenä sunnuntaina
Siltakylän seurakuntatalolla. Messu olisi muodoltaan lyhyt ja sen yhteydessä
ruokailua. Nyt tarvitsemme mukaan enää
sinut!
Ensimmäinen Mahdollisuuksien ikkuna
-messu pidetään sunnuntaina 2.2. poikkeuksellisesti aamupäivällä klo 11.00.
Kevään muut Mahdollisuuksien ikkuna
-messut ovat 1.3., 5.4. ja 3.5. klo 18. Ennen
iltamessuja haluaisimme kokoontua valmistelemaan messua yhdessä yksinkertaisen ruokailun, yhteisen esirukouksen,
pop-up-kuoron ja matalan kynnyksen
osallistumisen hengessä. Messun ei tarvitse olla aina samannäköinen, se saisi
muistuttaa tekijöitään. Messussa on paikka lapsille palvelutehtävien muodossa
sekä oma leikkinurkkaus, jossa ei tarvitse
olla hipihiljaa.
Messua koordinoivat Pyhtään seurakunnan työntekijät, mutta tarkoituksena on
kokeilla yhdessä, millaiseksi illat muodostuvat. Mikäli kiinnostuit, ole rohkeasti
yhteydessä marjo.kaijansinkko@evl.fi

Retriitti tuo voimaa arkeen
Hiljaisuuden retriitit 2020
Arkiretriitin aloituspäivä Haminassa
22.2. Aloituspäivän hinta 10 €. Järjestetään yhdessä Haminan seurakunnan
kanssa. Ilmoittautumiset aloituspäivään:
Haminan seurakunta p. 05 210 3000.
Lisätiedot: Riikka Klaavu-Pihlajamaa
p. 050 542 0942.
Hiljaisuuden retriitti Höyterissä 22.-24.5.
Hinta täysihoidolla 50 €. Ilmoittautumiset www.kotka-kyminseurakunta.fi tai
Päivi Ihatsu p. 040 196 7505.
Syyskauden retriiteistä tietoa:
www.kotka-kyminseurakunta.fi.
Ilmoittautumiset alkavat myöhemmin.
Sisko Eloranta osallistui arkiretriittiin viime syksynä. Hän palaa ajoittain edelleen retriitin tekstien pariin ja
saa rauhaa arkeen. Kuva: Heidi Nevalainen.

Viime syksynä Sisko Eloranta kaipasi rau-

hoittumista hektiseen arkeen. Hän näki
ilmoituksen Kotka-Kymin seurakunnan
arkiretriitistä ja tajusi kaivanneensa juuri
sitä.
Arkiretriitin aloitustapaamisessa oli ohjelmassa muun muassa tunnemaalaamista ja
hiljaisuuden joogaa.
– Joogasimme ryhmässä Kymin kirkon
alttarin edessä ja se oli todella vaikuttavaa. Ryhmähenki on voimauttava. Samalla
pyhä, lohduttava ja toivoa luova.
Osallistujat saivat mukaansa tekstejä, joiden avulla hiljentymistä jatkettiin kotona.
Joka päivälle oli oma hengellinen tekstinsä, jota pysähdyttiin miettimään.
– Sen ryhmässä tulleen tunteen pystyi saavuttamaan kotonakin, kun luki tekstejä ja
pohti niiden tarkoitusta.
Hiljentymisestä rutiini
Perinteisissä retriiteissä ideana on vetäytyä
hiljaisuuteen, pois arkielämästä. Kotka-Kymin seurakunnassakin järjestetään perinteisiä, viikonlopun ajan kestäviä hiljaisuuden retriittejä. Kaikille ne eivät välttämättä
sovi.

– Arkiretriitti on niistä versioitu ja vastaa
samaan tarpeeseen kuulostella itseään ja
Jumalaa, kertoo arkiretriitistä vastaava
Riikka Klaavu-Pihlajamaa Kotka-Kymin
seurakunnasta.
Arkiretriitissä järjestetään aloitustapaaminen, jossa opetellaan hiljentymistä. Sen
jälkeen osallistujat hiljentyvät itsenäisesti
saamiensa tekstien äärelle noin puoleksi
tunniksi joka päivä.
– Parasta olisi, että se tulisi rutiiniksi. Opetellaan löytämään säännölliselle hiljentymiselle aika ja paikka sieltä omasta arjesta,
sanoo Klaavu-Pihlajamaa.
Osallistujat voivat myös osallistua viikoittain kokoontuviin pienryhmiin. Niissä
jaetaan, mitä kukakin on viikon teksteistä
löytänyt tai mikä on tuntunut vaikealta. Se
auttaa juurruttamaan hiljentymistä arkeen.
Lauseet jäivät arkeen
Sisko Elorannan käymä arkiretriitti on jo
päättynyt, mutta hän yrittää edelleen muistaa pysähtyä arjen keskellä – ainakin silloin
tällöin.
– Kun on sellainen olo, että ajatukset on jumissa, niin tiedän, että nyt pitää tehdä jota-

kin. Silloin otan jonkun lauseen ja pohdiskelen sitä.
Yksi retriitin teksteistä kolahti niin, että
se lukee yhä lapulla Elorannan jääkaapin
ovessa.
– ”Päätän nyt sen, millainen päivä tästä tulee”. Pystyn tosiaan itse päättämään, miten
tähän päivään suhtaudun.
Hengellisyyden etsijöille
Uusi arkiretriitti alkaa helmikuussa Haminassa Marian kirkossa. Sisko Eloranta voisi
suositella retriittiä kelle vain.
– Kaikille, ketkä kokevat, että arki ahdistaa
tai on täynnä, eikä saa rauhoituttua mitenkään.
Riikka Klaavu-Pihlajamaa uskoo arkiretriitin sopivan myös heille, jotka haluavat olla
lähempänä Jumalaa tai kaipaavat elämäänsä jotain enemmän.
– Ehkä etsivät jotain, mitä ei itse osaa edes
sanoittaa.

Tapahtumat Kotkassa
JUMALANPALVELUKSET
Su 26.1. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Saarna Ossi
Könönen ja Kolmisointu
-lauluryhmä Kotkan Vapaaseurakunnasta.
Su 26.1. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 26.1. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Pyhäkoulu.
Sö 26.1. kl 13 Mässa i Langinkoski kyrka.
To 30.1. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja
ehtoollinen Kotkan kirkossa.

Su 2.2. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 2.2. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 2.2. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Yhteisvastuukeräyksen avaus.
Pyhäkoulu. Messun jälkeen
Kirkkokahvit ja Yhteisvastuu-info Toivonsalissa.
To 6.2. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja
ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 9.2. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhä. Messun
jälkeen kirkkokahvit ja
seurat Kotkan srk-keskuksessa.
Su 9.2. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 9.2. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Rippikoulusunnuntai. Pyhäkoulu.
Su 9.2. klo 13 Haltijantien
kyläkirkko Haltijantien kerhohuoneessa. Kirkkokahvit.
Ke 12.2. klo 13 Ehtoolliskirkko Langinkosken kirkossa.
To 13.2. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja
ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 16.2. klo 10 Messu Kotkan kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 16.2. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Rippikoulusunnuntai.
Su 16.2. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Rippikoulusunnuntai. Pyhäkoulu.
Su 16.2. klo 18 Tuomasmessu Kotkan srk-keskuksessa. Kahvitarjoilu messun

jälkeen.
To 20.2. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja
ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Su 23.2. klo 10 Messu Kotkan kirkossa.
Su 23.2. klo 10 Messu Kymin
kirkossa. Messun jälkeen
Ikäihmisten syntymäpäiväjuhla kutsutuille ja ennakkoon ilmoittautuneille
Helilän srk-talossa. Ilm.
14.2. menn., puh. 040 196
7505 tai paivi.ihatsu@evl.fi
Su 23.2. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Pyhäkoulu.
Su 1.3. klo 10 Messu Kotkan
kirkossa.
Su 1.3. klo 10 Messu Kymin
kirkossa.
Su 1.3. klo 10 Messu Langinkosken kirkossa. Pyhäkoulu.
To 5.3. klo 18 Arjen hengähdys - rukoushetki ja
ehtoollinen Kotkan kirkossa.
Sunnuntaisin klo 10 messujen jälkeen kirkkokahvit

tarjolla kirkoissa.
•••
MUSIIKKI
Su 26.1. klo 16 Jazz-konsertti: Mikko Pettinen Why
not -yhtyeen levynjulkistamiskonsertti Kymin kirkossa. Liput 10 €.
Pe 7.2. klo 12 Organ Friday Kotkan kirkossa. Irina
Lampén, urut. Vapaa pääsy.
La 8.2. klo 19 georgialaisen
Mieslauluyhtye Rivoreran
konsertti Kotkan kirkossa.
Liput ovelta 25 €.
Ke 12.2. klo 18 Rakkaimmat
hengelliset laulut Karhulan
srk-keskuksessa. Lauletaan
yhdessä rakkaimpia hengellisiä lauluja. Jos haluat,
pääset myös valitsemaan
laulut, mitä lauletaan.
To 12.3. klo 18 Yhteisvastuu
-konsertti Kotkan kirkossa.
Esiintymässä Kotka-Kymin
srk:n työntekijöitä.
•••
SANA JA RUKOUS
Ma 3.2., 17.2. ja 2.3. klo
18.30-20.30 Healing Rooms
–rukousklinikka Karhulan
srk-keskuksessa. Rukoillaan puolestasi!
To 6.2., 20.2. ja 5.3. klo 18
YHESSÄ sisälle sanaan
-raamattuluento Aittakor-

“

To 12.3. klo 18 Yhteisvastuu-konsertti Kotkan kirkossa.
Esiintymässä Kotka-Kymin srk:n työntekijöitä.
ven srk-talossa. Sisälle sanaan -luennot jatkuvat nyt
osana Yhessä-toimintaamme. Tule olemaan ”yhessä”
Raamatun äärellä ja etsimään sieltä voimaa elää,
uskoa ja iloitakin! Luennot pitävät vuorokerroilla
pastori Tero Hietanen ja
SLEYn piirivastaava Lukas
Brenner. Luentojen jälkeen
keskusteluryhmät, joihin
voit halutessasi jäädä. Ryhmiin jääville iltapala á 3 €.
Luennot jatkuvat parillisin
viikoin.
Su 9.2. klo 17.30 Sanan ja
rukouksen ilta Langinkosken kirkon Toivonsalissa.
Tilaisuus alkaa klo 17.30
kahvitarjoilulla. Vierailijana liikunnanopettaja Pertti
Arvaja. Illan aiheena: ”Mitä
Jeesus minulle merkitsee”.
Lisäksi laulua, musiikkia,
opetusta, puheenvuoroja ja
rukouspalvelu. Olet lämpimästi tervetullut!
•••
DIAKONIA
Pe 31.1. ja ke 4.3. klo 1415.15 Mielenterveyskerho
Karhulan srk-keskuksen
alasalissa.
Ma 10.2. klo 11.30 Sunilan
kerho senioreille Sunilan
srk-talolla.
Ke 12.2. klo 12 Keskiviikkokerhojen kokoontuminen
Langinkosken kirkolla.
Hovinsaaren Hopeakerhon
ja Aittakorven keskiviikkokerhon ruokailu kello 12
Toivonsalissa (hinta 7 €).
Ehtoollinen kirkossa kello
13, minkä jälkeen kirkkokahvit Toivonsalissa.
Pe 14.2. klo 13 Supertoivot, kerho liikuntaesteisille Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Supertoivo
-kerho kokoontuu Langinkosken Toivonsalissa kerran
kuukaudessa perjantaisin
klo 13. Kevään seuraava
kerhopäivä on pe 13.3. Kerhoon on invataksikuljetus.
Lisätietoja Anna-Stina Tulokas, p. 041 462 6205.
•••
LÄHETYS
Ke 29.1. klo 11 Lähetyslounas Karhulan srk-keskuksessa. Nyt sitä saa! Nimittäin Rakveren ohjeella
tehtyä hapankaalikeittoa
Käsmun seurakunnan tukemiseksi. Lisäksi arpajaiset
Käsmun tueksi. Myynnissä
myös lähetyksen villaneuleita. Tervetuloa!
Pe 7.2. klo 13 Iltapäivän lähetyskahvit ja Pestheran
kuulumisia Langinkosken

kirkon Toivonsalissa. Kahvit ja kuulumisia Pestheran
srk:sta Bulgariasta, Jouni
Haverinen.
Su 16.2. klo 14.30 Siioninvirsiseurat Karhulan
srk-keskuksessa. Kahvit klo
14.30, seurat klo 15.
Ti 25.2. klo 11-13 Lähetyksen laskiaistapahtuma
Kotkan srk-keskuksessa.
Hernesoppalounas, laskiaispullia ja kahvia/teetä. Rokkaa myydään myös
omiin astioihin ja pullia
myydään myös kotiin. Arpoja.
•••
AIKUISTYÖ
Keskiviikkoisin klo 11-13
Kaikille avoin Olohuone
-kahvio Karhulan srk-keskuksessa. Vapaamuotoista
kahvittelua.
Su 26.1. klo 15 Ajankohtaista vainotuista kristityistä
-tilaisuus Langinkosken
kirkon Toivonsalissa.
Vierailijana Laura Wikström
Open Doors -järjestöstä.
Juontajana Maija-Liisa Tervonen. Päätössanat Terttu
Poutanen. Mukana myös
pastori Tero Hietanen ja
kanttori Susanna Hauer. Iltapäiväteet. Tervetuloa!
Ti 28.1. klo 18-19.30 Piristystä parisuhteeseen
-teemailtojen aloitusilta
Perheasiainneuvottelukeskuksessa, Mariankatu
14 A, 3. krs. Ryhmän aloitusilta pariskunnille, jotka
haluavat kehittää vuorovaikutustaitoja ja oppia ymmärtämään sekä itseään
että puolisoaan paremmin.
Ryhmän aiheita käsitellään
alustusten, pari- ja pienryhmäkeskustelujen sekä
toiminnallisten menetelmien avulla. Ryhmän ohjaajana on perheneuvoja Terhi
Ruokonen-Jalo. Lisätiedot
ja ilm. ma-to klo 9-12, p.
040 196 7509.
Iltojen aiheet:
- ti 28.1. ”Tutustuminen –
Keitä olemme – tänään,
tässä ja nyt?”
- ti 11.2. ”Vuorovaikutus Kuulen vai luulen?”
- ti 25.2. ”Tunteet ja tarpeet
- Mitä tunnen? Mitä tarvitsen?”
- 10.3. ”Seksuaalisuus Mistä kipinää kosketukseen?”
- ti 24.3. ”Ristiriidat - Rakkautta rakentamassa?”
- ti 7.4. ”Vanhemmuus Yhteinen vastuutehtävä”.

www.kotka-kyminseurakunta.fi puh. 040 196 7505

To 6.2. ja to 7.3. klo 17
Miesten saunailta Höyterin
leirikeskuksessa. Lähtö klo
16.30 Kotkan srk-keskukselta. Ohjelmassa juttutuokioita, laulua, keskustelua
ja saunomista. Kuljetusta
tarvitseva, ilm. edelliseen
päivään mennessä Päivi
Ihatsulle, p. 040 196 7505.
To 13.2. klo 17 Naisten saunailta Höyterin leirikeskuksessa. Mukavaa yhdessäoloa, sauna ja iltapala.
Yhteiskuljetus 5 €. Lähtö
klo 16.30 Kotkan srk-keskuksesta – Langinkosken
kirkon pysäkki - Aittakorven srk-talo - Karhulan
srk-keskus - Höyteri. Paluu
klo 20. Ilmoittaudu kuljetukseen viim. edell. päivänä Päivi Ihatsulle, puh. 040
196 7505.
La 22.2. klo 10-15 Arkiretriitin ”Hiljaisuutta ja rauhaa arkeen” aloituspäivä
Haminassa. Päivä alkaa
klo 10 Haminassa, Marian
kirkossa (Pikkuympyräkatu 34) ja päättyy klo 15
mennessä Simeon-salissa.
Päivän aikana tutustutaan
seitsemän viikon (paastonajan) lukumateriaaliin,
joka jaetaan osallistujille.
Harjoittelemme yhdessä,
kuinka lukea Raamattua
mietiskelevällä tavalla.
Opettelemme kuvan katsomisen tapoja. Perehdymme hengellisen matkapäiväkirjan periaatteisiin.
Aloituspäivään kuuluu lounas ja päiväkahvi. Hinta 15
€. Varaa tasaraha. Arkiretriitti päättyy pääsiäismessuun Marian kirkossa 12.4.
klo 10. Arkiretriitin aikana
on mahdollista kokoontua
pienryhmään, jos kaipaa
tukea omalle hiljaisuuden matkalle. Kotkassa
pienryhmää vetää Riikka
Klaavu-Pihlajamaa. Ilm.
Haminan srk:n keskukseen
p. 05 210 3000. Tiedustelut
Riikka Klaavu-Pihlajamaa,
p. 050 542 0942. Retriitti
järjestetään yhteistyössä
Haminan srk:n kanssa.

Tapahtumatiedot jatkuvat
seuraavalla sivulla.

To 5.3. klo 17 Aikuisrippikoulu Langinkosken
kirkolla. Rippikoulun voi
suorittaa myös aikuisena!
Ilmoittaudu pienryhmään
tai nettirippikouluun! Pienryhmä kokoontuu 5 kertaa.
Konfirmaatio on 5.4. klo 10
Kymin kirkossa. Rippikoulun ohjaajina Tuomi Larvi
ja Rita Halme.
•••

NUORET
Su 16.2. klo 13 Nuorten
brunssi ja messu Langinkosken kirkolla.
•••

LAPSET JA PERHEET
Ke 5.2. klo 13 Vauvavirsilaulu-ryhmä Kymin kirkossa. Vauvavirsilaulu koostuu
laulamisesta, vauvan hellimisestä ja yhdessä vauvan
kanssa liikkumisesta kirkkotilassa, ihmettelystä ja
elämyksellisyydestä ja pyhyyden kosketuksesta. Vauvavirsilaulussa tutustutaan
myös erilaisiin soittimiin
ja niiden muodostamiin
ääniin ja musiikin rytmiin.
Ryhmään mahtuu 8 vauvaa iältään 1-8 kk huoltajan kanssa. Ilm. voi Kirsille
s-postiin kirsi.tuominen@
evl.fi
To 13.2. klo 9-11.30 Vauvatapahtuma Langinkosken kirkolla. Ohjelmassa:
hartaus, aikuinen-vauva-lattarit, satuhieronta,
muskari. Kahvit ja mehut.
Tilaisuudessa muistetaan
myös vuoden 2019 aikana
kastettuja lapsia.

Ke 19.2. klo 16-18 Toiminnallinen kirkkoseikkailuilta perheille Langinkosken
kirkossa.
La 7.3. klo 10 alk. Perhepäivä Sunilan srk-talolla.
•••

MUUT

Arkiruokailut:
• ma klo 12-13 Arkiruokailu
Kotkan srk-keskuksessa,
Mariankatu 14
• ti klo 12-13 Arkiruokailu
Karhulan srk-keskuksessa,
Karhulantie 33
• to klo 12-13 Arkiruokailu
Aittakorven srk-talossa,
Luhtipolku 3.
Arkiruokailu on kotiruokalounas, minkä hinta vähävaraisille ja työttömille on
1,50 €, muille ruokailijoille
hinta on 5 €. Ruokailut jatkuvat viikoittain.

Pe 14.2. klo 18 Yhessä-ilta Langinkosken kirkon
Toivonsalissa. Aiheena:
”Ystäviä?”. Puhujana Tero
Hietanen. Hyvää musiikkia,
hyvää sanaa sekä hyvää
seuraa ja iltapalaa! Yhessä!
Tulethan Sinäkin!
•••
Katso kaikki viikkotoiminta
www.kotka-kyminseurakunta.fi
•••

Keskiviikkoisin klo 17 Meijän keittiö, yhteisöllinen
ruokailu, Langinkosken kirkon Toivonsalissa. Laktoositonta kotiruokaa. Ruoan
hinta 3 €/hlö, lapset alle 15
v. aikuisen seurassa ilmaiseksi.

www.kotka-kyminseurakunta.fi puh. 040 196 7505

Tapahtumat Pyhtäällä
JUMALANPALVELUKSET
Su 26.1. klo 10 messu kirkossa.
Su 2.2. klo 11 messu Siltakylän seurakuntatalossa.
klo 9.30 aamupala Yhteisvastuun hyväksi, klo 10.15
Yhteisvastuun esittely.
Messun aikana lapsiparkki.
Su 9.2. klo 10 messu kirkossa, mukana 1. rippikouluryhmä
Su 16.2. klo 10 messu kirkossa
Ke 19.2. klo 12 viikkomessu
Siltakylän seurakuntatalossa
Su 23.2. klo 10 sanajumalanpalvelus kirkossa, laskiaispullakahvit
Su 1.3. klo 18 Mahdollisuuksien ikkuna –messu
kirkossa.
•••
DIAKONIA
Ke 29.1. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken
koululla.
Ma 10.2. klo 10 Hopeakerho
Siltakylän seurakuntatalossa.
Ti 11.2. klo 14 Hopeakerho
Kirkonkylän seurakuntatalossa.
Ke 19.2. klo 13.30 seurakuntakerho Hirvikosken
koululla.
•••

MUSIIKKI
To 20.2 klo 17 Laululautta
-musikkituokio alle
6-vuotiaille kirkonkylän
srk-talossa
pe 21.2 klo 13 yhteislaulutilaisuus
kirkonkylän
srk-talossa
•••

LAPSET JA PERHEET
Maanantaisin Siltakylässä
(uudessa seurakuntasalissa) omatoiminen perhekerho klo 9-12.
Keskiviikkoisin perhekerho
(uudessa seurakuntasalissa) klo 9-11.
Torstaisin perhekerho Kirkonkylässä 9.30-11.30
Päiväkerhopaikkoja voi
kysellä laura.honkala@
evl.fi
•••
NUORET
Varhaisnuorisotyö on peruttu tammi-helmikuussa. Varkkaillat alkavat ke
4.3. Kirkonkylän seurakuntatalolla klo 16-19.00.

“

Su 2.2. klo 11 Yhteisvastuun aloitusmessu
Siltakylän seurakuntatalossa.
Klo 9.30 aamupala, klo 10.15 Yhteisvastuun esittely.
Varkkaleiri
Patruunantalolla la-su 7.-8.3. Ilmoittautumiset tanja.roiha@
evl.fi, ja minna.vuokila@
evl.fi
Nuortenillat ja isoskoulutukset tiistaisin 21.1., 4.2.,
18.2., 3.4. Siltakylän seurakuntatalossa klo 16.00 ja
18.00.
•••

MUUT
Ke 5.2. Keskiviikon keitokset – kaikille avoin
ruokailu klo 17 Siltakylän
seurakuntatalossa. Ruuan
hinta 3 € /aikuinen, alle
10-vuotiaat lapset ilmaiseksi
Ti 28.1. ja ti 25.2. klo 13 Yhdessä-ryhmä Siltakylän
seurakuntatalossa.
Su 9.2. klo 15 Siioninvirsiseurat Tuula Virtasella Peipontiellä, kahvit klo
14.30 alkaen lähetystyön
hyväksi.

Yhteisvastuu:
Su 2.2. klo 11 Yhteisvastuun
aloitusmessu Siltakylän
seurakuntatalossa, joka
aloitetaan klo 9.30 aamupalalla, klo 10.15 Yhteisvastuun esittely
Yhteisvastuun lipaskeräykset Siltis-kaupan pihalla perjantaina 13.3. ja
lauantaina 14.3. Sekä huhtikuussa perjantaina 24.4.
ja lauantaina 25.4. jaossa
tunnin vuoroja. Ilmoittaudu
kerääjäksi p. 044 743 1105
/Anne Koskinen
Hautausmaan kausihoitotyöhön haetaan työntekijöitä!
Tarkemmat tiedot: christa.
silvennoinen@evl.fi
Muutoksia työntekijäjoukossa:
Pastori Tanja Roiha jää
osittaiselle virkavapaalle
1.1.-31.8. ja hänen sijaisenaan toimii pastori Kai Takkula. Tanja hoitaa edelleen
isoskoulutus- ja rippikoulutoimintaa.
Kain yhteystiedot ovat puhelin: 044 4919 303 ja sähköposti kai.takkula@evl.fi.

www.pyhtaanseurakunta.fi puh. 044 743 1040

Elää-virkatodistus- ja
sukuselvityspyynnöt Kouvolan aluerekisterikeskuksesta, keskusrekisteri.kouvola@evl.fi tai puhelimitse:
puh. 040 765 4017 ma-pe
klo 9-12.

•••
Katso kaikki viikkotoiminta
www.pyhtaanseurakunta.fi
•••

